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OKÉNKO OBECNÍHO ÚŘADU
Vážení spoluobčané,
máme za sebou Velikonoce – svátky jara. Doufáme, že proběhly podle vašich představ.
Prožíváme dny plné sluníčka, krásného počasí. Odemknuli jsme Baťův kanál a tak v naší
obci nastane zase trošku rušno.
Od vydání minulého čísla došlo v naší obci k několika změnám. Ředitel základní školy a
mateřské školy oznámil, že k 31.7.2014 ukončí výkon funkce, z tohoto důvodu byl vyhlášen
konkurs na tuto pozici. Uchazeči mohou do 19. května zasílat nabídky a 22. května zasedne
konkursní komise a proběhne otevírání obálek.
Další změny se týkají v termínech pořádaných kulturních akcí. Na druhou květnovou neděli jsme měli naplánovanou Zahradní slavnost s vítáním občánků, ale tuto jsme na žádost
maminek dětí, které tento den mají své První svaté přijímání, přeložili o týden později, a to
na neděli 18. května. Festival SENIOŘI bude také posunut z organizačních důvodů, a to na
sobotu 31. května. Další pořádané akce budou probíhat podle plánu. Na kulturní akce vás
všechny samozřejmě zveme!
V tomto měsíci jsme přijali z úřadu práce 5 pracovníků na VPP. Tito se budou snažit společně s našimi zaměstnanci udržovat obec stále v takovém stavu, abychom se tady všichni
cítili dobře a spokojeně. Zároveň bychom vás chtěli poprosit o pomoc se sečením trávy, a to
nejen na vašich pozemcích. Chystáme se také na výsadbu truhlíků, aby nám všem rozkvetlá
náves zpříjemňovala všední dny.
Závěrem přejeme maminkám k jejich svátku všechno nejlepší, hodně zdraví, lásky, spokojenost a pohodu. Všem spoluobčanům krásné májové dny!

Starostka a místostarosta

Usnesení č. 595 - 611
z jednání č. 41/2013 Zastupitelstva obce Petrov konaného
dne 20.2.2014
595. ZO schvaluje Program jednání.
596. ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 1/2014.
597. ZO schvaluje Revokaci usnesení č. 583 a 584 ze dne 18.12.2013, ZO c. 39/2013
z důvodu změn ve vedení ŘSD ČR a z důvodu platnosti nového občanského zákoníku.
598. ZO schvaluje Darovací smlouvu ŘSD ČR, kterou ŘSD ČR daruje obci pozemky
o celkové výměře 2 416 m2.
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599. ZO schvaluje Darovací smlouvu ŘSD ČR, kterou obec daruje pozemek p.č. 736/2
o výměře 18 m2.
600. ZO schvaluje Jedenáctičlenné Zastupitelstvo obce Petrov pro volební období 2014 – 2018.
601. ZO schvaluje Záměr výpůjčky obecní budovy č.p. 405 na 1 kalendářní rok ke schůzovacím a společenským účelům.
602. ZO bere na vědomí Žádost Spolku Lungta o připojení se k mezinárodní kampani
„Vlajka pro Tibet“ s tím, že se naše obec ke kampani nepřipojí.
603. ZO bere na vědomí informaci OS Petrov žije, že akceptují podmínky pronájmu areálu
petrovských Plží pro uspořádání pivního festivalu Petrovské chmelobraní 2014, které
uspořádají 16. srpna 2014.
604. ZO bere na vědomí Žádost pana Pivoňky na opravení nebo vybudování plotu kolem
školní zahrady v délce jeho dvoru.
605. ZO ukládá stavební komisi prošetřit stav plotu mezi školní zahradou a RD Pivoňkových a do příštího jednání sdělit aktuální stav a návrh možného řešení plotu nového.
606. ZO souhlasí s podáním žádosti na JmK na úroky z úvěrů a na hasičský automobil.
607. ZO bere na vědomí informace pana Richarda Koštuřík o neobydlených domech
v obci, kterých je přibližně 20.
608. ZO bere na vědomí informace starostky o možnosti poskytnutí příspěvku na demolici
starého domu. Tento příspěvek by byl vyplácen až po kolaudaci nového rodinného domu.
609. ZO ukládá starostce, aby zjistila od auditorů, zda a za jakých podmínek je možné
poskytnout tento příspěvek a aby připravila návrh pravidel pro naši obec.
610. ZO bere na vědomí informace starostky o stavu uzavírání smluv o spolupráci s majiteli sklepů, kdy předmětem je příspěvek na provoz wc Plže. Většina majitelů tuto
smlouvu už uzavřela. Dále ukládá starostce a místostarostovi, aby uskutečnili schůzku s majiteli sklepů, kde jim sdělí, jakým způsobem bude probíhat umisťování čísel
(označení sklepů) a jak proběhne platba za poskytnutí čísla.
611. ZO bere na vědomí informace zástupců AMS DRAKKAR TEAM, o.s. o problémech
s trénováním a odzkoušením krosových aut před závody, ale podpořit je dle legislativních předpisů nemůže, protože pozemky, kde trénují nejsou ve vlastnictví obce, navíc
ani v katastrálním území obce a „tréninková trať“ není povolena.

Usnesení č. 612 - 652
z jednání č. 42/2014 Zastupitelstva obce Petrov konaného
dne 27. 3. 2014
612. ZO schvaluje Program jednání.
613. ZO bere na vědomí informace informace starostky, a to, že dne 21. března proběhla
schůzka s majiteli sklepů ohledně umisťování a placení čísel. Majitelům bylo vysvětleno, že zaměstnanci Obce Petrov číslo připevní a majitelé formou dobrovolného
příspěvku uhradí obci částku 225,- Kč za jednu tabulku s číslem.
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614. ZO schvaluje Rekonstrukci stávajícího plotu mezi školním dvorem a RD Pivoňkových v šířce nové stavby společenského centra. Proběhne výměna dřevěné výplně a
plot se zvýší o 30 cm. Tato úprava se provede z důvodu, že stávající plot je ve špatném
stavu a do dvora rodiny Pivoňkové je v současné době vidět.
615. ZO schvaluje neinvestiční příspěvek pro MC Klubíčko ve výši 2 000,- Kč.
616. ZO schvaluje Neinvestiční příspěvek pro Myslivecké sdružení Dolina Petrov ve výši
10 000,- Kč. Podmínka je uspořádat akci pro děti ZŠ a MŠ.
617. ZO schvaluje Neinvestiční příspěvek ve výši 3000,- Kč ZO Českého svazu chovatelů
Petrov. Podmínkou je uspořádání výstavy pro děti ZŠ a MŠ Petrov.
618. ZO schvaluje Neinvestiční příspěvek na činnost TJ Sokol Petrov pro rok 2014 ve výši
100 000,- Kč.
619. ZO schvaluje Neinvestiční příspěvek ve výši 10 000,- Kč Souboru Petrovjan na činnost v roce 2014. Podmínkou je uspořádat hody.
620. ZO schvaluje Neinvestiční finanční příspěvek Sboru dobrovolných hasičů na práci
s mládeží na rok 2014 ve výši 10 000,- Kč.
621. ZO schvaluje Neinvestiční finanční příspěvek Mažoretkové skupině Petrov ve výši
4000,- Kč. Podmínkou je vystoupení na obecních akcích.
622. ZO schvaluje Neinvestiční příspěvek ve výši 1500,- Kč pro Svaz zdravotně postižených občanů v Petrově.
623. ZO schvaluje Licenční smlouvu o veřejném provozování VP_2014_79613.
(Předmětem smlouvy je, že OSA uděluje obci Petrov licenci k veřejnému provozování
hudebních děl ze zvukového záznamu pomocí technického přístroje).
624. ZO schvaluje Dodatek č.9 ke Smlouvě o poskytování odborných knihovnických služeb. (Předmětem je zajištění nákupu, zpracování a distribuce knihovních fondů pořízených za prostředky obce ve výši 15 000,- Kč).
625. ZO schvaluje Rozpočtové opatření č.2/2014.
626. ZO schvaluje Zadání výběrového řízení na projekt „Přístavba víceúčelového sálu a
stavební úpravy části Základní školy Petrov“ firmou DEA Energetická agentura, s.r.o.
Modřice. Sjednaná cena za dílo činí 69 000,- Kč s DPH.
627. ZO schvaluje Vypsání výběrového řízení na realizaci projektu „Sběrný dvůr Obec
Petrov“, rozpočet projektu je 2 154 768,- Kč včetně DPH.
628. ZO schvaluje Smlouvu o dílo Ing. Jan Miškeřík, jejíž předmětem je organizace zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na techniky v rámci projektu
dotovaného z OPŽP „Sběrný dvůr Petrov“. Sjednaná cena za dílo činí 20 000,- Kč bez
DPH.
629. ZO schvaluje Pravidla pro poskytnutí příspěvku na demolici. Jedná se o příspěvek
ve výši 100 000,- Kč na jednu zdemolovanou nemovitost, po té co bude postavena a
zkolaudována stavba nové nemovitosti.
630. ZO schvaluje Výpůjčku budovy č.p. 405 MS Dolina Petrov, jako jedinému zájemci
o budovu. (Sdružení chce opravovat jejich stávající odchovnu po dobu, co budou mít
tuto budovu ve výpůjčce – 1 rok. Náklady na provoz bude hradit sdružení ze svého
rozpočtu).
631. ZO ukládá starostce, aby nechala vypracovat smlouvu o výpůjčce, kde bude zahrnuto,
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že MS Dolina Petrov bude hradit veškeré režijní náklady spojené s provozem (např.
el. energie, vodné a stočné, vývoz odpadu a dřevo).
632. ZO schvaluje Kupní smlouvu o koupi movité věci František Mlýnek.
(Předmětem je zakoupení souboru majetku /stoly, židle, kamna, police, pult/ v celkové
kupní ceně 19 750,- Kč).
633. ZO bere na vědomí Oznámení o ukončení výkonu funkce ředitele ZŠ a MŠ Petrov.
( Ředitel se po pečlivé úvaze rozhodl nenastoupit ke studiu, což je podmínka pro to,
aby mohl dále tuto funkci vykonávat.)
634. ZO bere na vědomí informace starostky o tom, že od 1. dubna 2014 vyhlásí konkurs
na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy a Mateřské školy Petrov, okres
Hodonín, příspěvková organizace, 696 65 Petrov 281 s předpokládaným nástupem do
funkce od 1. 8. 2014.
635. ZO bere na vědomí Konstatování, které zaslalo mailem AMS DRAKKAR TEAM,
o.s.
636. ZO schvaluje Záměr prodeje obecního pozemku p.č. 973/2 v k.ú. Petrov u Hodonína
o výměře 119 m2. (Pozemek je součástí dvora paní Lupačové).
637. ZO bere na vědomí Žádost paní Horilové Laury o prodej pozemku za symbolickou
cenu o výměře 14 000 m2 na umístnění komplexu chatek, restaurace, klidové zóny pro
hřiště, dětské minizoo, hypoterapie apod.
638. ZO schvaluje Finanční příspěvek ve výši 5 000,- Kč Charitě Strážnice na úhradu
osobních a provozních nákladů jejích sociálních služeb a chráněných dílen.
639. ZO neschvaluje Poskytnutí finančního příspěvku Svazu zdravotně postižených občanů, Regionální výbor.
640. ZO neschvaluje Poskytnutí finančního příspěvku pro Centrum sluchově postižené
Hodonínsko,o.p.s.
641. ZO neschvaluje Finanční příspěvek na akci XII. Mezinárodní festival „Na vodě“ Lučina 2014 Občanskému sdružení S ÚSMĚVEM.
642. ZO neschvaluje Poskytnutí daru ve výši 1000,- Kč ZO Českého svazu ochránců přírody Buchlovice.
643. ZO bere na vědomí Výsledek přezkoumání hospodaření za rok 2013 obce Petrov,
okres Hodonín, a to, že při přezkoumání hospodaření obce Petrov za rok 2013 nebyly
zjištěny chyby a nedostatky.
644. ZO ukládá starostce, aby oslovila banku, aby poskytla obci úrok ve výši 2,77 % p.a.
na dobu fixace 10-ti let (do konce splatnosti úvěru).
645. ZO bere na vědomí informace starostky o meziročním srovnání nákladů na odpady.
646. ZO bere na vědomí informace starostky ohledně rekonstrukce Baťova domku, který
bude v budoucnu sloužit jako detašované pracoviště Státní plavební správy Praha.
647. ZO bere na vědomí informace starostky a místostarosty ohledně stavby Reprezentační
podnikové sklepy.
648. ZO bere na vědomí informace místostarosty o probíhajícím výběrovém řízení na stavbu Přístav na BK.
649. ZO bere na vědomí informace starostky a místostarosty o probíhajících jednání a vývoji tras obchvatu obce.
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650. ZO bere na vědomí Návrh záplavového území toku Radějovky a Moravy.
651. ZO bere na vědomí informace místostarosty o probíhajících pracích v obci.
(V současné době zaměstnanci pracují v areálu sběrného dvoru, a to na rekonstrukci
oplocení).
652. ZO bere na vědomí informace starostky o podání žádosti na Úřad práce v Hodoníně na
5 pracovních pozic na VPP. Pracovníci by měli nastoupit během měsíce května.

Meziroční srovnání nákladů na odpady
Členění odpadů

počet
tun

2011
náklady v
Kč

počet
tun

2012
náklady v
Kč

2013
náklady v
Kč

Komunální odpad
Velkoobjemový odpad
Nebezpečný odpad
Tříděný odpad (plasty,papír,sklo)

321,55 580506,00
22,42 54954,00
5,81 49390,00
50,05 96904,00

Celkem

399,83 781754,00 392,071 764733,00 392,247 795827,00

Výnosy
Obdržená částka za separované obaly
(EKO-KOM)

138165,00

304,56 551162,00
26,79 53345,00
5,168 42348,00
55,553 117878,00

počet
tun

160290,00

312,88 572767,00
22,2 43464,00
5,048 49020,00
52,119 130576,00

176611,50

Volby do Evropského parlamentu
se konají ve dnech 23. a 24. května 2014 na území celé České republiky.
V pátek 23. 5. od 14 do 22 hodin a v sobotu 24. 5. od 8 do 14 hodin.
Právo volit při volbách do Evropského parlamentu na území České republiky má každý
občan ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let a také občan jiného členského
státu Evropské unie, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let a je zapsán v seznamu voličů pro volby do evropského parlamentu.
Voliči, který není zapsán ve výpisu ze seznamu voličů pro volby do EP nebude hlasování umožněno. To neplatí, pokud volič hlasuje na voličský průkaz nebo předloží potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do EP v souvislosti se změnou trvalého
pobytu a prokáže své právo hlasovat ve volebním okrsku.
Občané — voliči, kteří v době od 14. 4. do 21. 5. 2014 změní své trvalé bydliště, budou
automaticky vyškrtnuti ze seznamu voličů pro volby do EP v místě svého předchozího trvalého pobytu. V místě svého nového trvalého pobytu budou moci hlasovat pouze v případě,
že předloží potvrzení o vyškrtnutí vydané na základě jejich žádosti obecním úřadem v místě
předchozího trvalého pobytu. Volič může také předložit potvrzení o vyškrtnutí až ve vo-
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lební místnosti, do které dle místa svého nového trvalého pobytu náleží a okrsková volební
komise tohoto voliče zapíše do seznamu voličů a hlasování mu bude umožněno poté, co
prokáže své právo hlasovat pomoci platného občanského průkazu s odstřiženým rohem a
potvrzením o změně místa trvalého pobytu.
Ve volební místnosti každý oprávněný volič hlasuje osobně. Volič obdrží ve volební místnosti úřední obálku, do které vloží jeden hlasovací lístek té politické strany, pro kterou se
rozhodl hlasovat. Na hlasovacím lístku může přitom zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 2 kandidátů vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. Jiné úpravy hlasovacího
lístku nemají na jeho posuzování vliv. Pokud volič nezakroužkuje žádného kandidáta, dává
tímto svůj hlas ve prospěch dané politické strany.
Hlas voliče je neplatný, je-li v úřední obálce několik hlasovacích lístků. Jako u každých
voleb, tak i ve volbách do EP bude moci volič požádat ze závažných, zejména zdravotních,
důvodů okrskovou volební komisi o přenosnou volební schránku.

ZE ŽIVOTA ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Turnaj ve vybíjené
První letošní sportovní vystoupení mají za sebou starší děti naší základní školy. Na čejkovické palubovce bojovaly 9. dubna společně děvčata a chlapci v okrskovém kole turnaje
Preventan Cup. I přes velkou nemocnost žáků se nám podařilo poskládat smíšené družstvo,
které mohlo nastoupit v kategorii chlapců. Hned první utkání proti Prušánkám ukázalo, že
v turnaji máme šanci na úspěch, byť naše hra byla „ozdobena“ řadou nepřesností. Postupně jsme však dokázali ze sebe setřást nervozitu a Prušánky porazili 14:13. Na své druhé
vystoupení jsme museli poměrně dlouho čekat, což se také podepsalo pod náš výkon proti
Dolním Bojanovicím i Čejkovicím, kdy jsme prohráli poměrně
jasně v obou zápasech o 9 bodů.
Jelikož byl turnaj velmi vyrovnaný
a týmy na 2. až 4. místě nasbíraly
shodně po jednom vítězství, muselo o pořadí rozhodnout celkové
skóre. To měl náš tým bohužel
nejslabší, a proto jsme v chlapecké
kategorii skončili na 4. místě.
Touha a odhodlání získat ve vybíjené pěkný výsledek však byly natolik veliké, že sedm děvčat, která
jsme měli k dispozici, se znovu
přihlásilo do turnaje ve své kate-

2/2014

strana

9

gorii. Byť jsme do každého setu nastupovali s handicapem -3 vybitých hráčů, dokázali jsme
přehrát Dolní Bojanovice 12:9 a s Čejkovicemi jsme prohráli až v nervy drásajícím tiebreaku o 3 body. Za předvedenou hru a bojovnost si ovšem děvčata zaslouží absolutorium a v
Čejkovicích za své druhé místo sklidila zasloužený potlesk na otevřené scéně! Všem dětem,
které nás na turnaji reprezentovaly, touto cestou ještě jednou děkuji za maximální nasazení,
týmové pojetí hry a předvedené výkony!

Na velikonoční dílny do Uherského Hradiště
Snaha nabídnout dětem jinou
variantu velikonočních dílen
a připomenout tradiční zvyky
byly hlavním důvodem, proč
jsme letos využili nabídky Slováckého muzea v Uherském
Hradišti a vyrazili jsme vstříc
jarním výtvorům mimo petrovskou školu. Toto rozhodnutí se nakonec ukázalo jako
správné, neboť dílničky, jichž
se zúčastnili jak žáci základní
školy, tak děti z mateřské školy, byly velmi pěkně připravené a pestré a děti si zde mohly zkusit trochu jiné výtvarné techniky, než se kterými se
setkávají ve škole v rámci hodin pracovních činností. Řada dětí využila možnost uplést si
vlastní pomlázku, všichni si nazdobili kraslici voskem, následně pro ni vyrobili košíček a
velikonočního zajíce. Pro děti byl tento jarní výlet příjemným zpestřením výuky a pomohl
nám navodit tradiční atmosféru Velikonoc, která se v posledních letech bohužel pomalu z
českých domácností vytrácí.
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Do mateřské školy bylo zapsáno pro příští školní rok 12 dětí
Zápis do MŠ za sebou mají naši nejmenší Petrovjané. K zápisu do mateřské školy, který
se konal v již tradičním termínu 9. dubna, přišlo dvanáct dětí, z nichž všechny byly k docházce pro příští školní rok ředitelem školy přijaty. Přesto s některými dětmi budou muset
maminky v posledních měsících před docházkou ještě hodně trpělivě pracovat, aby byly na
docházku stoprocentně připraveny. Kapacita tříd (24 dětí), je tedy i pro příští rok naplněna.

Setkání spřátelených škol v Sudoměřicích
Konec třetího čtvrtletí je každý rok ve znamení setkání spřátelených škol na rozšířené pedagogické radě ZŠ Strážnice, Školní. Toto setkání v letošním roce uspořádala ZŠ Sudoměřice,
a tak jsme se ve čtvrtek 24. dubna vypravili s kolegyněmi do nedaleké obce vyměnit si názory a zkušenosti s pedagogickým procesem. Tradičním bodem programu byla také zpětná
vazba ohledně přechodu našich bývalých žáků do systému druhého stupně ZŠ. Jelikož obsah jednotlivých školních vzdělávacích programů porovnáváme a dolaďujeme již dlouhou
dobu, nemají naši žáci s přechodem na druhý stupeň ZŠ problém a zvládají očekávané učivo
v plném rozsahu, což je to nejpodstatnější zjištění. V průběhu akce jsme si měli možnost
prohlédnout celou budovu malotřídní základní školy a podělili jsme se s kolegyněmi o
nápady nejen do výuky. Děkujeme touto cestou paní ředitelce Mgr. Haně Veselé za zorganizování příjemného setkání a všem zaměstnancům školy za velmi milé a pozorné přijetí.
Mgr. Martin Fiala, ředitel školy

ZE ŽIVOTA MATEŘSKÉ ŠKOLY
Návštěva dětí školy v knihovně v Tvarožné Lhotě
Březen je Měsíc knihy, proto jsme si domluvili návštěvu knihovny v Tvarožné Lhotě. Vypravili jsme se autobusem, dokonce i s přestupem ve Strážnici, což byl už pro děti zážitek,
protože většina z nich cestuje jen auty.
U dveří knihovny nás již čekala velmi sympatická paní knihovnice Eva Tomečková. Při
vstupu na všechny dýchla zvláštní atmosféra a okamžitě jsme se přenesli do světa pohádek.
Knihovnu jsme si prohlédli a v dětském oddělení si každý vybral knížku, kterou měl možnost si prolistovat. Pak nám paní knihovnice přečetla příběh z knihy „Včelí medvídci“ a
popletenou pohádku. Po předčtení popletené pohádky na děti čekal první úkol - říct, co bylo
v pohádce špatně a povyprávět děj správně. Ve druhém úkolu měly jmenovat pohádky, ve
kterých vystupují zvířátka a v čem jsou ty pohádkové jiné.
Návštěva knihovny byla velmi příjemná, všichni jsme si odnesli hezké zážitky a také poučení, jak s knihami správně zacházet.
Na zpáteční cestě k autobusu jsme nezapomněli pozdravit kamarády v MŠ.
Marie Březovská, vedoucí učitelka MŠ
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ZE ŽIVOTA OBCE
Noc s Andersenem
Páteční noc 21. března patřila dětem a pohádkám. Tento večer jsme
se sešli již po sedmé v tělocvičně,
abychom si připomněli, kdo byl pan
Hans Christian Andersen. Letos
jsme vybrali Večerníčkovi pohádky
a k tomu jsme si každý vyrobili z
novin Večerníčkovu čepici. Letos
přišlo ulehnout do tělocvičny základní školy 47 dětí. Kromě čtení
si měly děti možnost zatancovat,
zahrát si míčové hry a také jsme
pro ně připravili noční hru na školní
zahradě. Za splnění tohoto úkolu na
ně čekala sladká odměna. Usínalo se v pozdních nočních hodinách a někteří jedinci neusnuli vůbec...:-). Přišly mezi nás i děti, které navštěvují již 2. stupeň ZŠ, těmto děkujeme za
pomoc s mladšími dětmi. Snažili jsme se, aby si děti tuto noc užily.
Eva Mlýnková

Burza dětského oblečení
Milý spoluobčané,
již po třetí jsme společně s paní Martinou Svobodovou pořádaly burzu dětského oblečení. Tentokrát byla
orientována na jarní a letní oblečení. Podmínky byly
jako pokaždé stejné, z celé utržené částky bude účastníkům odečteno 15% - což poputuje jako příspěvek
na MŠ Petrov.
Začali jsme v pátek 11.4. – kdy zúčastnění mohli nosit
věci na prodej. Tyto věci si cenili a s naší pomocí značili všichni sami. V sobotu 12.4. se vybrané oblečení
prodávalo. Nejednalo se jenom o oblečení, ale také o
kola, kočárky, hračky, stany, bazény a různé další věci.
Účast byla ovšem ze všech třech předchozích bazárků
nejslabší.
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Do mateřské školy poputuje příspěvek
566,-Kč.
Velké díky patří panu řediteli Mgr. Martinu
Fialovi – za bezplatné zapůjčení školní tělocvičny, paní Janečkové, Radku Kláskovi
a panu Benovičovi za skvělou spolupráci a
samozřejmě také kolektivu obecního úřadu
za propagaci .
					
		
Veronika Štýblová

Obec obdržela certifikát „Nositele oskorušové tradice“
Dne 26. dubna 2014 byl na 13. ročníku Slavnosti oskoruší v Tvarožné Lhotě předán obci
Petrov certifikát „Nositele oskorušové tradice“.
Jedná se o výraz poděkování občanům naší obce za udržování a výsadbu těchto stromů
v našem regionu.
Současně byl s certifikátem předán obci mladý stromek jeřábu oskeruše, který vysadily
děti z petrovské mateřské školky dne
29.4.2014 v trati Za sborem v Petrově.
Děti se budou o stromek starat pod dohledem dospělých, budou jej přihnojovat
oslím trusem a snad se někdy dočkáme
vzácných plodů tohoto stromu...
Dle Wikipedie je Jeřáb oskeruše (někdy
se uvádí jako oskoruše, nářečně oskoruša) (Sorbus domestica) opadavý, listnatý
ovocný strom dorůstající výšky až 15 m
jako solitér nebo až 30 m v lese. V našich
podmínkách se dožívá 300 až 500 let, v
jižní Evropě až 600 let. V České republice je tato dřevina vzácná a vyskytuje se v
Českém středohoří a na jihovýchodě Moravy. Název oskeruše je všeslovanský a
je nejasného, asi již praevropského původu. Dřevo oskeruše je nejtěžší ze všech
evropských dřev, plody mají léčivé účinky a v našem regionu se z nich pálí velmu
chutný destilát.
Na jižní Moravě se nachází největší a
nejstarší oskeruše v celé České republi-
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ce. V blízkém okolí se nacházejí dvě nejstarší oskeruše v k.ú. Strážnice ( Adamcova
a Karlova), další v k.ú. Tvarožná Lhota a
Kněždub (Špirudova a Nejedlíkova).
Petr Flašar
Vedení obce děkuje panu Petru Flašarovi za
převzetí certifikátu a za vysazení oskoruše.
Eva Mlýnková

Přátelské setkání představitelů řádu Piaristů
Starostka města Renata Smutná a představitelé katolické církve řádu Piaristů - otec Lukáš
a Jacek srdečně přivítali dne 25. 3. 2014 na přátelském pracovním setkání na radnici představitele tohoto řádu působících v Itálii a Rakousku. Předmětem jednání bylo další prohlubování vzájemné spolupráce mezi státem a církví, přičemž tak jak to udává status Piaristů,
s hlavním důrazem na děti a práci s mládeží. Byla připomenuta akce z roku 2012, kdy se
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účastníci mezinárodního setkání piaristické
mládeže ve Strážnici prezentovali v rámci
Strážnického kulturního léta na jednom z
nedělních podvečerů na náměstí. Tato akce
se v řadách piaristické mládeže setkala s tak
kladným ohlasem, že založila novou tradici
i na setkáních dalších - v loňském roce v
Maďarsku a v roce letošním se plánovala na
Ukrajině.
Dále bylo vyzdviženo obnovení tradice krojované pouti na vrch Žerotín, které se v loňském roce zúčastnili zástupci všech okolních obcí. Pochvalně bylo komentováno i budování
poutní Cyrilometodějské stezky, která povede ze sv. Hostýna přes město Strážnici, obec
Petrov a Sudoměřice až do slovenského poutního místa Šaštín. Tato stezka bude lemována
naučnými panely pojednávajícími o výrazných církevních osobnostech a bude napojena na
síť mezinárodních poutních stezek. Měla by být dobudována ještě v letošním roce. Místostarosta Radějova Patrik Winkler a starostka Petrova Eva Mlýnková vyzvedli důležitost
existence fary a působení místního faráře jako hlavního činitele rozvoje spolupráce církve
s občany včetně zastupitelů obce.
I když jednání nebylo příliš dlouhé, přineslo řadu podnětů a výměnu cenných zkušeností.
Obě strany, představitelé církve i státu, projevili velkou snahu a ochotu se i nadále často
setkávat a prohlubovat vzájemnou spolupráci.
					
Lenka Gronská
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Obec Petrov přispěla na obnovu nemocničních lůžek
Naše obec přispěla částkou 5000,Kč ze svého rozpočtu na výměnu
nemocničních lůžek. Ředitelka
Nemocnice TGM Hodonín paní
MUDr. Věra Dostálová pozvala zástupce obcí, které jim poskytly příspěvky, na návštěvu do nemocnice
a osobně jim poděkovala za tento
dar.

Plánované projekty v naší obci
- Sběrný dvůr
V minulém čísle zpravodaje jsme vás informovali o podané žádosti na vybavení sběrného
dvora. Jedná se o projekt v předpokládané hodnotě 2 mil Kč s DPH. Součástí projektu je
pořízení sběrny na nebezpečné odpady, kontejnerů na sklo a stavební suť, na dřevo, pneu
a kovy, papír, plast, el. spotřebiče, azbest, textil, nevytříditelný směsný odpad a objemný
odpad.
Dále je zde zahrnuto pořízení provozního objektu (unimobuňky), hardwaru a softwaru,
kamerového systému, nájezdové váhy a vysokozdvižný vozík.
V minulých dnech jsme vypsali výběrové řízení na toto vybavení sběrného dvora. Otevírání nabídek se uskutečnilo v pondělí 28. dubna. Nejvýhodnější nabídku předložila firma
MEVA – BRNO s.r.o. Projekt se začne realizovat až po obdržení rozhodnutí o přidělení
dotace. Předpokládáme, že na podzim letošního roku bude dokončen a vyúčtován.
Souběžně s žádostí o dotaci jsme nejdříve pozemek u přejezdu odkoupili od Povodí Moravy s.p. a dali tak do pořádku dlouhodobě neřešený majetkový problém. Následně jsme také
do této parcely investovali. Dokončili jsme vypanelování, udělali nové oplocení a nové
brány tak, aby to už vyhovovalo potřebám sběrného dvora.

- Společenské centrum
Na tomto projektu pracujeme minimálně 5 let. Již v roce 2008 jsme žádali o dotaci na ROP
Jihovýchod, ale bohužel jsme neuspěli. V původním projektu byla plánována pouze přístavba sálu s kuchyňkou. Po několika projednáních a posouzeních jsme nakonec přistoupili
na upravení projektu, a to tak, že sice budeme muset zbourat stávající WC a šatny a stejně
tak zdravotní středisko. Ale celý prostor zvětšíme a vznikne zde souběžně s tělocvičnou
nový společenský sál o velikosti 19x12m, který se bude moci propojit s tělocvičnou. Ne
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chtěli jsme jeden společný prostor, který se musí pořád stěhovat (po každé akci uklidit na
tělocvik). Bude tak moci fungovat souběžně třeba výstava a cvičení. K tomu budou nové
šatny, sociální zázemí, nová knihovna, bufet a nové prostory pro lékaře. Stavba to bude poměrně velká, rozpočtová cena je přes dvacet milionů korun, teprve soutěž firem o zakázku
nám ukáže reálnou cenu. Po výběrovém řízení a důkladném zhodnocení financí zvážíme,
zda přistoupíme k realizaci. Pokud ano, tak nás tato stavba přinutí si asi polovinu financí
půjčit v bance, přesto se zastupitelstvo jednomyslně shodlo na její prospěšnosti a důležitosti
pro život obce. V současné době ani v blízkém výhledu se nenabízí možnost nějaké dotace,
zato ale jsou dnes nejlevnější úroky v bance a stavební firmy dělají za nejnižší ceny, tedy
doba je maximálně příhodná pro takovou stavbu. Pokud vše dobře dopadne, začali bychom
koncem prázdnin stavět.
Jsme si vědomi, že taková investice značně omezí naše investiční možnosti v dalších letech
především do infrastruktury pro novou výstavbu. Proto zastupitelstvo rozhodlo o podpoře
výstavby na stávajících zastavěných parcelách. Kdo zbourá starý dům a postaví na jeho
místě nové bydlení, dostane po kolaudaci příspěvek na demolici ve výši 100 000,- Kč.
Žádost o tento příspěvek i podmínky budou vyvěšeny na webových stránkách obce. Bližší
informace vám poskytnou zastupitelé nebo v kanceláři obecního úřadu.

- Přístav a kanalizační a vodovodní přípojka
Dalším velkým zásahem do našeho poklidného života bude stavba přístavu na Baťově kanále. Jde o investici Ředitelství vodních cest (tedy státu) za cca 50milionů korun.
Obec se na tomto projektu podílí cca 300 000,- Kč, za které prodloužíme od stávajícího
sociálního zařízení na Baťově kanále přípojky vody a kanalizace za most, na místo stavby
přístavu. V současné době dobíhá termín pro podání přihlášek na zhotovitele stavby. O
zadání se přihlásilo více než 40 firem, které mají zájem v Petrově stavět. Pokud nedojde k
zásadnímu napadení výsledků soutěže, mělo by být v polovině června předáno staveniště a
začne se stavět.
Už teď s investorem řešíme případný dopad na život obce. Velký nápor to bude především
na ulici Rybáře, kudy se musí odvézt 4 000 m3 zeminy. V rámci možností bude zabezpečeno neustálé uklízení tak, aby prašnost byla co nejmenší. Vážíme si Vašeho pochopení. Naší
snahou je obec co nejvíce zatraktivnit a přilákat sem co nejvíce turistů. Věříme, že toto je
cesta, jak rozvíjet v obci podnikání a vytvořit nové možnosti výdělků a nová pracovní místa.

-Reprezentační sklepy
Další stavbou, která už probíhá, je investice Žerotínu a.s. do svých dvou sklepů, které vlastní v Plžích. Tento projekt vznikl už před 3 roky a od začátku byl velmi ambiciózní. Dva sousední sklepy se propojí, vznikne degustační a archivní prostor se zázemím pro reprezentaci
firmy a pro turistické využití. Od začátku projekt počítal s vrtanou studnou uvnitř sklepa.
Toto se ukázalo jako nereálné a padl návrh na možnost se připojit na obecní vodovod a
kanalizaci. Po konzultaci s VaK Hodonín a především památkovým úřadem se nabídla možnost využít obecní pozemek mimo nejvíce chráněnou část Plží a vybudovat přípojku kolem
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pozemku rodiny Martinkovi a Šebestovi. Celou stavbu včetně přípojky investuje Žerotín
a.s.. Rozpočet je více než 3 milony Kč.
Zdálo se nám pro obec velmi prospěšné využít a maximálně podpořit takový projekt, který
výrazně zhodnotí dva jinak chátrající sklepy a vytvoří tak nové turisticky zajímavé místo.
V Plžích se i tak vytváří zajímavé konkurenční prostředí, které významně posouvá nabídku
služeb pro turistiku. Již několik let nám chodí stížnosti od turistů a návštěvníků Plží, že sice
máme krásný areál, ale neposkytují se tady žádné služby.
V dohledné době obec neplánuje nové investice do infrastruktury v Plžích, jednak máme
před sebou další stavby, ale hlavně všechno musí odsouhlasit památkový úřad, který výstavbu uvnitř areálu už dříve vyloučil. Přesto se snažíme podnikání v Plžích co nejvíce podpořit,
ať už reklamou, nebo přísunem nových turistů například z Baťova kanálu.

- Domek Státní plavební správy
Do konce roku by se ještě měla zahájit rekonstrukce Baťova domku na komoře. Už dříve
tento objekt získala Státní plavební správa a po jeho celkové rekonstrukci zde vznikne úřadovna pro dozor nad plavbou po kanále a školící a výukové centrum pro různé kapitánské
kurzy a technické prohlídky plavidel.
Petrov se tak bezesporu stane jedním z hlavních míst všeho, co se na Baťově kanále děje.

- Obchvat obce
Jimoravský kraj, odbor územního rozvoje v současné době tvoří nové zásady územního
rozvoje kraje, které by měly zahrnout všechny významné stavby, především dopravní, které
v budoucnu mohou vzniknout. Naše obec se připojila k iniciativě Města Strážnice, která již
několik let marně usiluje o obchvat města směrem na Bzenec.
Výsledkem našeho složitého jednání je pořízení dvou vyhledávacích studií na vedení obchvatu Petrova, které bude financovat Jm. kraj v rámci tvorby nových zásad územního
rozvoje.
V současné době má Obec Petrov schválenu a zanesenu ve svém územním plánu variantu,
které vede kolem Petrova přes Šance, kolem Plží, kolem bývalé farmy JZD a pod benzinkou
se napojuje na stávající I/55 směr Strážnice.
Nově posuzovaná varianta by byla vedena od mostu přes Baťák na Valše u Sudoměřic a kopírovala by stávající polní cestu přes louky směrem na Strážnici a vyústila by až u Veličky
za autocampingem.
Ani jedna varianta není pro Obec Petrov výhodná, na každé straně někam omezuje náš
rozvoj, pro nás by bylo ideální vybudovat plánovanou rychlostní komunikaci R55 přes
Bzenec- Přívoz, odklonit tak veškerý tranzit a přes Petrov nechat projet jenom návštěvníky
a obyvatele okresu.
Čas a ekonomické možnosti našeho státu ukáže, jak se tato situace bude dále vyvíjet.
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Ing.SLOVÁČEK

OKENNÍ VÝPLNĚ KRUHOVÉ
Z DŘEVĚNÝCH PROFILŮ

I

Zodpovědný projektant

OKENNÍ A DVEŘNÍ VÝPLNĚ Z HLINÍKOVÝCH PROFILŮ

H

Ing.TOMČALA

NOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA-PLOCHÁ STŘECHY
PVC FÓLIE DEKPLAN 76

G

Hlavní architekt

STŘEŠNÍ ŽLABY A SVODY
Z TITANZINKOVÉHO PLECHU TL. 0,7 mm

OPLECHOVÁNÍ PARAPETU, NADOKENNÍCH ŘÍMS, FASÁDNÍHO PROFILU
A ATIKY Z TITANZINKOVÉHO PLECHU TL. 0,7 mm

D

STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ KRYTINA
BETONOVÁ TAŠKA

SILIKONOVÁ PROBARVENÁ FASÁDNÍ OMÍTKA BAUMIT SILIKONTOP
ŠKRÁBANÁ STRUKTURA 1,5 mm (K 1,5) - ODSTÍN KEIM 9555

C

F

SILIKONOVÁ PROBARVENÁ FASÁDNÍ OMÍTKA BAUMIT SILIKONTOP
ŠKRÁBANÁ STRUKTURA 1,5 mm (K 1,5) - ODSTÍN KEIM 9546

B

E

SILIKONOVÁ PROBARVENÁ FASÁDNÍ OMÍTKA BAUMIT SILIKONTOP
ŠKRÁBANÁ STRUKTURA 1,5 mm (K 1,5) - ODSTÍN KEIM 9541

A

LEDENDA

18
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POHLED SEVEROVÝCHODNÍ

±0,000

+3,165

Hlavní architekt

SILIKONOVÁ PROBARVENÁ FASÁDNÍ OMÍTKA BAUMIT SILIKONTOP
ŠKRÁBANÁ STRUKTURA 1,5 mm (K 1,5) - ODSTÍN KEIM 9555
OPLECHOVÁNÍ PARAPETU, NADOKENNÍCH ŘÍMS, FASÁDNÍHO PROFILU
A ATIKY Z TITANZINKOVÉHO PLECHU TL. 0,7 mm
STŘEŠNÍ ŽLABY A SVODY
Z TITANZINKOVÉHO PLECHU TL. 0,7 mm
STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ KRYTINA
BETONOVÁ TAŠKA
NOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA-PLOCHÁ STŘECHY
PVC FÓLIE DEKPLAN 76
OKENNÍ A DVEŘNÍ VÝPLNĚ Z HLINÍKOVÝCH PROFILŮ
OKENNÍ VÝPLNĚ KRUHOVÉ
Z DŘEVĚNÝCH PROFILŮ
ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY OPATŘENY
NÁTĚREM V HNĚDÉM ODSTÍNU
ZASTŘEŠENÍ VSTUPNÍCH MARKÝZ
TVRZENÝM SKLEM TL. 10 mm

D
E
F
G
H
I
J
K
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SILIKONOVÁ PROBARVENÁ FASÁDNÍ OMÍTKA BAUMIT SILIKONTOP
ŠKRÁBANÁ STRUKTURA 1,5 mm (K 1,5) - ODSTÍN KEIM 9546

C

Petrov 281, Petrov / kraj Jihomoravský

Ing.TOMČALA

SILIKONOVÁ PROBARVENÁ FASÁDNÍ OMÍTKA BAUMIT SILIKONTOP
ŠKRÁBANÁ STRUKTURA 1,5 mm (K 1,5) - ODSTÍN KEIM 9541

B

C

C
-0,900

A

A

LEDENDA

-0,500

A

A

G

+7,650

+9,550

13-008-D
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1:100
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07/2013
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Stojanova 1542, 698 01 Veselí nad M
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#Fax na architekta

Formát

Ing.Adrián TOMČALA
Projektová a inženýrská činnost ve

2/2014
strana
19

20

strana

Rekreační přístav petrov celková situace stavby

2/2014

2/2014

strana

21

Oprava hrází Baťova kanálu
Turistická vodní cesta vstupuje letos do své jubilejní 20. plavební sezóny. Dávno tím překonala své původní využití pro nákladní plavbu. Rozvoj zejména turistické infrastruktury
okolo tohoto unikátního průplavu za tuto dobu je znatelný. Největší investice v novodobé
historii Baťova kanálu bude patřit budování přístavu v Petrově, které začne v létě letošního
roku.
Baťův kanál však není fenoménem pouze pro rekreační plavbu, ale cyklostezka na jeho
březích láká ročně statisíce cyklistů. Sčítač umístěný na odlehlém místě cyklostezky Otrokovice – Veselí nad Moravou v Babicích naměřil za loňský rok 250 tis. průjezdů. Jak to
bude s cyklostezkou z Veselí nad Moravou do Hodonína podél Baťova kanálu?
Oba dva břehy Baťova kanálu na úseku z Veselí nad Moravou až do Sudoměřic jsou ve
velmi špatném stavu. Profil vodní cesty je narušený jednak dlouhodobým působením zeleně
– zanedbaná údržba v minulých letech. Svůj díl na erozi břehů mají i vlny jdoucí od plujících lodí. Zejména těch, které nedodržují povolenou rychlost 8 km/h. Nejvýznamnějším ničitelem hrází v poslední době se stává bobr evropský. Tento živočich mám status evropsky
chráněného živočicha a proto je jakákoliv redukce výskytu a pohybu velmi obtížná.
Města a obce podél Baťova kanálu sdružené do dobrovolného svazku obcí Obce pro Baťův
kanál (Veselí nad Moravou, Strážnice, Petrov, Sudoměřice, Rohatec a Hodonín) ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Baťův kanál dlouhodobě usilují o vybudování cyklostezky na břehu kanálu. Využití bývalé potahové stezky je pro tento účel ideální. Vybudování brání finanční náročnost takovéto investice a nevyřešené majetkoprávní záležitosti.
V poslední době se však začíná blýskat na lepší časy. Správce Baťova kanálu a okolních pozemků státní podnik Povodí Moravy usiluje o získání finančních prostředků na opravu hrází
z Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR – SR 2014 – 2020. Dalším vhodným
zdrojem mohou být Norské fondy, které vyhlásily výzvu na podávání žádostí na podporu
biodiverzity a ekosystémových služeb. Pokud by se podařily finanční prostředky z těchto
zdrojů získat, mohlo by se začít s opravou hrází Baťova kanálu, jejíž součástí by bylo i
zpevnění potahové stezky. To by de facto znamenalo vybudování cyklostezky.
Povodí Moravy má pro tento účel zpracovanou studii investičního záměru a nyní se snaží
o získání finančních prostředků. Věříme, že se podaří najít i jiné zdroje kromě výše zmíněných a celý záměr se podaří brzo realizovat.
Vojtěch Bártek
Baťův kanál, o. p. s., www.batacanal.cz

Family Point Hodonín zve k návštěvě
Již od konce března mohou rodiče s dětmi využít služeb nového kontaktního Family Pointu, který se nachází v přízemí budovy městského úřadu na Národní třídě v Hodoníně. K
dispozici je zde plně vybavená místnost, která spíše než úřední kancelář připomíná dětský
pokojíček se spoustou hraček, přebalovacím pultem, stolečkem s posezením, mikrovlnnou
troubou či jídelní židličkou Rodiče zde najdou krátkodobé zázemí, kde mohou přebalit či
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nakrmit své dítě a společně si odpočinout,
ať už při návštěvě centra města či při vyřizování svých náležitostí na městském úřadě.
Family Point se poprvé otevřel veřejnosti v roce 2010. Nyní však Odbor sociálních
služeb ve spolupráci s Centrem pro rodinu a
sociální péči v Brně přišel s další novinkou.
V dopoledních hodinách je zde čtyři dny
v týdnu přítomna kontaktní pracovnice,
která zájemcům zprostředkuje rodinné a
sociální poradenství, vyhledá informace o
zajímavých akcích v Hodoníně a okolí a poskytne kontakty na místní poskytovatele
sociálních služeb. K dispozici jsou zde rovněž informace týkající se podpory rodinného
života v podobě kontaktů na mateřská centra, organizace zabývající se volnočasovými aktivitami dětí, vzděláváním, hlídáním dětí a dalších oblastí prorodinných služeb.
Odbor sociálních služeb
Provozní doba Family Pointu:
klíče na vyžádání na informacích
přítomnost kontaktní pracovnice 		
po a st 12.00–17.00
po a st 8.00–12.00 				
út a čt 11.30–15.30
út a čt 8.00–11.30				
pá
8.00–13.00
hodonin@familypoint.cz
						

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ OBCE
Další petrovský chovatel v celostátním časopise
V celostátním odborném časopise CHOVATEL
č.4/2014 vyšel třístránkový článek pod názvem
LEGENDY ČESKÉHO HOLUBÁŘSTVÍ - Zezula
Josef.
V úvodu tohoto článku vzpomíná pan Zezula na začátky jeho chovatelské vášně pro chov holubů, kdy
si s jeho bratrem Františkem pořídili v osmi letech
první holuby. Dále se v článku píše o historii základ-
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ní organizace chovatelů v Petrově.Vzpomíná na doby, kdy pracovalo v ZO až 72 členů.
Pořádali se chovatelské noci, okresní výstavy, zájezdy do družebních organizací, brigády
na budování obce i majetku organizace, jako klecí a voliér (které používáme dodnes).Bezmála 40 let byl předsedou základní organizace a jedním z nejaktivnějších členů.Ve svých
78 letech je držitelem všech svazových vyznamenání, které je možné získat.Z výstav má
bezpočet čestných uznání, pohárů a dalších ocenění, které jen tak nikdo nemá.
V další části článku je popisována jeho šlechtitelská práce v oblasti chovu holubů Moravského pštrosa - modrý bělopruhý a bezpruhý, kde spolupracuje s předními chovateli z
Česka, Slovenska i ze zahraničí. Další oblastí zájmu pana Zezuly je chov králíků Calivornských, kde dosahuje také celostátních i mezinárodních úspěchů.
V posledních 6-ti letech je členem ZOČSCH Hodonín, ale přece jenom je chovatelem z
Petrova, jak ho zná celá chovatelská veřejnost. Nadále spolupracuje s chovateli naší ZO
a všichni si vážíme jeho práce pro chovatelství jako takové a ochotu poradit, když je to
potřeba.
Gratulujeme panu Josefu Zezulovi k tomuto ocenění jeho práce, což bez pochyby zveřejnění tohoto článku je.
ZOČSCH Petrov
Oselka Jan

Sbor dobrovolných hasičů Petrov
V sobotu 12. dubna jsme uspořádali sběr železného šrotu a elektrozařízení. Podařilo se nám
sesbírat 3 600 kilogramů šrotu a 58 kusů elektrozařízení. Chtěli bychom poděkovat obecnímu úřadu, který nám zapůjčil automobil a pomohl při organizaci sběru, všem obyvatelům
naší obce, kteří nás podpořili a zejména panu Janu Svobodovi, panu Holanovi a manželům
Tomšejovým. A také všem členům sboru, kteří se zúčastnili brigády. Poděkování patří i
panu Zbyňku Klímovi za bezplatné přezutí a údržbu pneu hasičského auta. Zásahová jednotka má doposud na kontě 4 ostré výjezdy. Druhou březnovou sobotu byl vyhlášen druhý
stupeň požárního poplachu a my jsme vyjeli do Bzence k požáru trávy. Začátkem dubna
nás zaměstnal požár kopky sena v Rohatci, tato událost byla zatím poslední. V neděli 27.
dubna odstartovaly pro naše děti soutěže konané venku, první byla v Kozojídkách. Soutěžní
družstva dospělých zahájí svou sezonu 4. května ve Vlkoši. 25. května 2014 vás všechny
srdečně zveme na naši dětskou soutěž, která bude zahájena ve 14:00 hodin. Budeme rádi,
když přijdete děti podpořit a hlasitě jim fandit.
Tomáš Sklenák

Návštěva u profíků
Po skvělé Noci s Andrsenem jsme v sobotu 22.3.2014 vydali na výlet do Brna.Chtěli jsme
se podívat k profesionálům integrovaného záchranného systému. Náš výlet k profíkům začal už ráno malým překvapením – přijel pro nás opravdický hasičský autobus a zavezl nás
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do Brna na nejnovější a moderně vybavenou stanici rychlé záchranné služby. Tady nám
jeden ze záchranářů ukázal vybavení sanity a všechna technická vybavení sloužící k záchraně života, dokonce si jedna z nás vyzkoušela jaké to je být celá zafixována ve vakuové
dlaze. Bylo to zajímavé a také trochu zábavné, hlavně proto , žr to bylo jenom jako. Daleko
zajímavější byla návštěva dispečinku RZP. Tady nám operátorky ukázaly jak probíhá celý
proces od zvednutí telefonu až po výjezd záchranářů. Byla to moc zajímavá, ale také velmi
poučná návštěva.
Pak jsme pokračovali za dalšími profíky – hasiči do Brna Líšně. Tady jsme viděli a také si
tak trochu vyzkoušeli různé druhy hasební techniky, především aut. Prolezli jsme všechna
auta, vyzkoušeli váhu a manipulaci s různými hadicemi, ale jedním z nejlepších zážitků a
také zkušeností byl sjezd po tyči, kterou hasiči používají při vyhlášení poplachu. Někteří
z nás jeli i 3x. Na závěr naší návštěvy jsme se vyvezli v záchranném koši vyprošťovacího
žebříku do výše asi 40 metrů a prohlédli si hasičskou stanici a přilehlé okolí shora. Pak
jsme nastoupili do hasičského autobusu a vydali se na cestu domů. Byl to velmi zajímavý
a hezký výlet.
Malí hasiči

Úspěchy Mažoretek Petrov
V sobotu 26. 4. 2014 jsme zavítali na Slovensko na Súťaž o cenu mažoretiek Taktik Sobotiště. Cestou nás nemile překvapil déšť, avšak to nám pršelo štěstí.  Zajistilo pro
nás čtyři medaile. První medaili získala Lucie Chocholáčková v kategorii Sólo kadet, a to
stříbrnou. Druhá stříbrná medaile patří Magdaléně Podrazilové v disciplíně Sólo senior.
Zlatou medaili si zasloužily Magdaléna Podrazilová se Silvií Zemánkovou
v disciplíně Duo senior a poslední tedy
čtvrtou medaili za 3. místo braly naše
děvčata v kategorii Miniformace kadet
(Z Petrova: Terezka Konečná, ze Sudoměřic: Lucinka Chocholáčková, Kajka
a Barunka Šrédlovi, Barunka Sýkorová,
Adélka Šamánková a Evička Baculíková.). Zmíněná medailová děvčata spolu
s Monikou Chocholáčkovou a Terezou
Bursíkovou, které soutěžily v kategorii
Duo junior, postupují na Mia festival Mezinárodní šampionát Praha. Akce v Praze se koná ve dnech 23. - 25. 5., tak na nás můžete
myslet a držet palce, když budeme reprezentovat naši malou obec Petrov v Praze!
Děkujeme také všem rodičům, prarodičům a přátelům za podporu. Vážíme si toho. 
Silvie Zemánková
Hlavní vedoucí Lenka Podrazilová a rodiče mažoretek děkují Silvě Zemánkové a Magdě
Podrazilové za přípravu děvčat na soutěž a na vystoupení.
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OKÉNKO KNIHOVNICE
Knihovna Petrov trénuje paměť
V rámci národního týdne trénování paměti jsme i u nás dne 13. března 2014 uspořádali
přednášku o možnostech posilování paměti. Cílem těchto přednášek je, aby nejen senioři
byli schopni využít techniky a strategie pro lepší zapamatování. Účastníci si prostřednictvím koncentračního cvičení a používáním paměťových strategií ve spojení s paměťovými
technikami ověří, že jejich paměť je stále ještě funkční. Trénování paměti je efektivní nástroj proti stařecké demenci a zároveň rychlá cesta ke zvýšení sebevědomí.
Jelikož se zúčastněným přednáška líbila a byla nám nabídnuta možnost dalších 10 lekcí
zdarma, domluvili jsme se na pokračování v dubnu, každý čtvrtek od 15:30, ve třídě základní školy. Během hodinové lekce se dovídáme spoustu zajímavostí a rad, které usnadňují
zapamatovávání. Učíme se různé mnemotechnické pomůcky využitelné i v každodenním
životě. V uvolněné atmosféře se vždy pobavíme a o něco „vytrénovanější“ se těšíme na
další týden. Pokud budete mít zájem přijít mezi nás, jste srdečně vítáni.
Iveta Dekařová

PODĚKOVÁNÍ
V pátek 28. a sobotu 29. března proběhlo čištění požární nádrže za účasti obecních zaměstnanců, hasičů a fotbalistů. Vedení obce děkuje všem zúčastněným za pomoc.

UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme občany, že do 31. května 2014 jsou splatné poplatky za odpad a za psy. Tyto
můžete zaplatit hotově v kanceláři obecního úřadu nebo bezhotovostním převodem na účet
č. 11027671/0100.
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Dále upozorňujeme, že platí stále zákaz podomního prodeje. Pokud vám u dveří zazvoní
nějaký prodejce, oznamte mu tuto skutečnost, popřípadě zavolejte na obecní úřad 518 335
620, nebo na policii ČR 724 273 051.
Veterinární lékařka Jana Běhalová oznamuje, že v sobotu 10. května
2014 v době od 7.00 do 9.00 bude provádět před obecním úřadem
očkování psů a koček proti vzteklině.
Očkování je ze zákona povinné. Cena vakcinace při této akci je 100,Kč. Očkování hradí majitel na vlastní náklady.
Další termín očkování bude středa 14. května 2014 v době od 15.00 do 17.00 hodin.

Soutěž o nejhezčí předzahrádku a okolí domu
( čtvrtý ročník )

Vedení obce Petrov vyhlašuje soutěž o nejhezčí předzahrádku a okolí
domu. Tato soutěž bude probíhat v době od 15. května do 15. srpna.
V této době budeme sledovat rozkvetlé záhony, truhlíky plné barev
a pořádek kolem domu. Bude vytipováno 20 nejhezčích domů, které
nafotíme. Do soutěže se mohou přihlásit majitelé domů i samostatně.
Stačí přijít na obecní úřad a nahlásit číslo domu. Fotografie si zajistíme. Pořízené fotografie budou po skončení soutěže vystaveny na
nástěnkách obce a na webových stránkách obce. Občané Petrova hlasováním vyberou
5 nejlepších, kteří budou odměněni.
Vyhodnocení soutěže proběhne v sobotu 6. září na akci „Petrovský kotlík“.

Fotosoutěž
Obec Petrov vyhlašuje fotosoutěž:

„Petrov objektivem Petrovjanů a přespolních“
Vyhodnocení soutěže proběhne na akci „Petrovský kotlík“ v sobotu 6. září 2014. Budou odměněny 3 nejhezčí fotografie. Fotky můžete zasílat buď elektronicky, nebo
přinést na obecní úřad.
Těšíme se na vaše nápadité pohledy na naši obec.
Eva Mlýnková
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Společenská kronika
Jubilanti v měsících:
březen
13. 3. Anna Hartmanová
13. 3. Květoslava Mlýnková
17. 3. Růžena Šarová
duben
1. 4.
3. 4.
8. 4.
22. 4.
25. 4.
27. 4.
27. 4.

Anna Obrtlíková
Božena Dokoupilová
František Podrazil
František Obrtlík
Alžběta Březovská
Vladimír Koštuřík
Pavlína Macháčková

květen
1. 5.
9. 5.
9. 5.
23. 5.
31. 5.

Ervín Němeček
František Koštuřík
Alžběta Salčáková
Milada Šebestová
Augustin Faltýnek

Všem jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví, štěstí a životní pohody v naší obci.

Narodili se:
Markéta Zíbalová
Dominika Matějová
Amálie Hotváthová
Silvie Svobodová
Dětem i rodičům přejeme hodně zdraví, štěstí a pohody.
Ať je rodičovská starost korunována v podobě dětské lásky, radosti a úsměvu.

Opustili nás:
Marie Matyášová
Jan Bačík
Anna Janečková
Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.
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Termíny svozu odpadů:
KVĚTEN - ČERVEN
POPELNICE : 12.5, 26.5., 9.6., 23.6. pondělí
PLASTY, PAPÍR, TETRA PAK: 7.5. středa
13.6. pátek

Rozpis zápasů mužstev Sokola Petrov pro jarní část sezóny
2013/2014

2/2014
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ČZS MO PETROV zve na

Výstavu vín
SOBOTA 10. května 2014
Akce se uskuteční na tenisových kurtech u Motorestu Plže od 14.00 hodin.
K degustaci bude připraveno 320 vzorků vín převážně od petrovských vinařů.
K poslechu hraje cimbálová muzika.
Srdečně zvou pořadatelé!
Vstupné 100,- Kč.
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Folklorní sdružení regionu

Strážnicko - VeSelSko - Horňácko
ve spolupráci s obcí PetroV a SlPt Danaj

ss

Vás zvou na
XiV. folklorní feStiVal

enioři 2014

konaný za Finanční podpory Ministerstva kultury ČR

V programu vystoupí :

Soubor Spinek ze Vnorov, Vyslúžilci z kyjova, old Stars Břeclav, radovan - Pozdní sběr
napajedla, Šafrán Brno, cM Výhonek a MS z opavy, fSS olšany z orlové

Hosté ze Slovenska :

Burinka z Bratislavy, seniorklub DružBa trenčín, senioři souboru Váh – liptovký Mikuláš,
kmotry z Detvy a heligonkári, instrumentalista imi oravec a tanečníci – senioři souboru košičan

Večer při cimbálové muzice, dobrém víně a bohatém občerstvení.

V sobotu 31. 5. 2014 v 15.00 hodin
ve vinařském areálu Plže v PetroVĚ
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Pálení čarodějnic
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Pálení čarodějnic

s tav ě n í m á j e

McDonald´s Cup

Vydává obec Petrov, náklad 450 ks. Uzávěrka 2. 5. 2014
Neprodejné. Neprošlo jazykovou úpravou.
Tisk: Sukupovi Strážnice

